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Abstract 

The authority of Bayyinah, i.e. the testimony of two righteous and just 

persons, is a jurisprudential necessity; however, there is disagreement about 

the basis of the authority of Bayyinah as to whether it is a matter of intent or 

proximity to Allah or about the number of witnesses as well as the gender of 

witness depending on the nature of dispute. In recent decades, equating the 

testimony of two women with the testimony of one man in the verse 282 of 

the Sura Al-Baqarah, due to women's forgetfulness and based on some 

narratives indicating their rational imperfection, has caused a lot of 

controversy. The question arises here as to what is the reason behind the 

inequality of testimony of woman and man and how the provisions of the 

above-said verse and narratives are justified? Regardless of the contradictive 

answer of accepting the testimony of one woman in certain cases, the authors 

will say in a descriptive-analytical study, far from unconventional 

interpretations: First, in jurisprudential literature, witnessing and testifying 

are not considered as rights to cause a defect in women’s rights. Second, 

testimony must be about tangible issues and it doesn’t relate to the intellect. 

In addition, the narratives containing the rational imperfection are contrary 

to verse 282. Therefore, it is necessary to consider the words in the context 

of their formation. Considering the evidence in the text of the narratives, the 

meaning of intellect is “reminding” and "ability to manage and administer 

the affairs which is an adventitious matter and the result of acquiring 

knowledge and experience”.   
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تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن 

یریگ شکلدر بستر  ها واژهبراساس تفسیر 

 *محمد صالحی مازندرانی

 ایران قم، دانشگاه قم، دانشیار، دانشکدۀ حقوق،
(10/04/1399؛ تاریخ پذیرش: 27/01/1399تاریخ دریافت: )

چكیده

در خصوص مبنای حجیت بینه در طریقی یاا   هرچندفرد عادل، ضرورت فقهی است،  حجیت بینه، به معنای شهادت دو

ی هاا  دهاه وجاود دارد  در   نظر اختالفتعبدی بودن آن یا تعداد شهود و همچنین جنسیت شاهد با توجه به ماهیت دعوا 

ی زناان و براساار روایااتی    کاار  فراماوش ساب    بقره به 282 ۀی شهادت دو زن معادل یک مرد در آیگذار ارزش اخیر

نابرابری شهادت زن و مرد چیسات و مفااد    ۀاین است که فلسف سؤالگوی زیادی شد  و محل گفتنقصان عقلی آنان، 

از جواب نقضای در پاذیرش شاهادت یاک زن در ماواردی، در       نظر صرفپذیرند؟  مذکور و روایات چگونه توجیه ۀآی

ت فقهای تحمال شاهادت و    : در ادبیاا اوالًو تفسیرهای غیرمتعارف خواهیم گفت  لیتأوبررسی توصیفی تحلیلی دور از 

: شهادت باید در خصوص امر محسور باشد و به اًیثانتا موج  نقصی در حقوق زن شود؛  دشو ینمادای آن حق تلقی 

رو ضاروری اسات وااگاان در بساتر      است  ازاین 282 ۀروایات متضمن نقص عقل مغایر آی مضافاًعقل ارتباطی ندارد، 

قدرت بر تدبیر »و « تذکر»توجه به قرائن موجود در متن روایت مقصود از عقل، مورد توجه قرار گیرد  با  اش یریگ شکل

  کس  دانش و تجربه است ۀامور است که امری اکتسابی و نتیج ۀو ادار

واژگان كلیدی

 یگواه، شهادت مرد، شهادت زن

 Email:m.salehimazandarani@qom.ac.ir* نویسنده مسئول:

1400، پاییز 3، شمارۀ 17های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 1077-1102ات صفح
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 مقدمه. 1

دیان و برخی ا است، در دهیدبه خود  یفراوان یها  ینشفراز و  ،خیتارشهادت زن در طول 

شهادت و ساوگند  اعتقاد به نابرابری زن و مرد در هویت،  تبع به ،هودی نییآ از جمله ها نییآ

وجاودی دو جان     وحادت  بار و اعالم صریح با ظهور اسالم  فاقد اعتبار بود  ولیکنزنان 

، خط بطالنای  شهادت زناصل  رشیپذمخالف و همسانی در تعلق حق و تکلیف از جمله 

شااهد اخاتالف در میازان    بقره  ۀسور 282 یۀآ درحال  نیابا  کشیده شد بر عقاید ناصواب 

ان تضال احادیهما   »اعتبار شهادت زنان نسبت به مردان در موضوع دین با تعلیل فراموشی 

 ۀفلساف  عناوان  باه ناظر نیز نقصان عقل  اتیروا یبرخهستیم و در  «فتذکر احداهما االخری

 سام ینیفم ۀدیا پدباا ظهاور    خصاوص  باه تاریخ اختالف ذکر شده است  همین امر در طول 

ایان     بار قرار گرفته اسات  مجادلهمورد و شده  به یک چالش درون دینی تبدیل  یا گونه به

  دیا نما یما  ناپاذیر اسار و در راستای حل آن پژوهش در این زمینه امری ضروری و انکار

آن کاریم  ناابرابری شاهادت زن و مارد در قار     ۀمحوری پژوهش این است که فلساف  سؤال

 چیست؟ 

 ند؟پذیر نقصان عقل، با فرض صحت سند، چگونه توجیه رمفاد روایات ناظر ب

توصیفی و تحلیلی با رویکرد جدید و براسار  ۀمذکور به شیوپرسش در پاسخ به 

برخی بر این به حل مسئله خواهیم پرداخت  هرچند  یریگ شکلدر بستر  ها وااهتفسیر 

انسان قابل  یبرا کهباشد  یا هیخف یها حکمتبر  یمبتن یاله حکماست  ممکن اند دهیعق

احکام شرع، فقط تابع امر و نهی شرعی است و ممکن است در شرع  و نباشد درک

ظاهری یا واقعی نباشد، بلکه آنچه  ۀاحکامی داشته باشیم که تابع هیچ مصلحت و مفسد

  (173 ،:1376 صرف اعتبار شارع و امر و نهی اوست )عابدی ،مالک باشد تواند یم

قابل  ییتنها بهنیستند که از طریق عقل  یا هیاولعبارت دیگر، احکام الهی از جمله قضایای  به

کمک کند  مالکات  آنهافهم  بهدرک باشند و همچنین از اموری نیستند که تجربه و ح  

 ۀقاعد، زیرا شود یماحکام نیز مانند خود احکام فقط از راه شنیدن کالم مبلغ احکام شناخته 

در  ( 354: 1386آن باشد )مظفر،  یها مالکانگر احکام و بیوجود ندارد تا  یمند ضابطه
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ولیکن اگر از امور تعبدی  ،گفت تمامی احکام شرع تابع مصالح و مفاسدند توان یممقابل 

ولیکن در امور  ،عدم درک مالکات آن توسط عقل باشیم ۀممکن است شبه ،باشند

طریقی و  ۀکه حجیت شهادت جنب آنجاک وجود دارد  از غیرتعبدی امکان کشف مال

نابرابری شهادت و کشف مالک آن  ۀفلسف در خصوصبحث  رو ازاینو غیرتعبدی دارد 

 است  ریپذ امکان

گاواهی  » ۀ، از جملاه مقالا  اسات  شدهدر خصوص شهادت زن مقاالت مختلفی نگاشته 

رده در تحقیق مذکور باا تمرکاز   که نامب نظر و نقد ۀسید حسین هاشمی در مجل ۀنوشت «زنان

بر شهادت زنان در امور کیفری و حل اختالف میزان اعتبار شهادت براسار حق و تکلیف 

نگاهی به دیدگاه مفسران در مورد گواهی )شاهادت( زناان در   » ۀدند  همچنین مقالکراشاره 

و  یآور جماع خانی که تاالش زیاادی در    حسنو احمدرضا  زاده حسنبه قلم صادق  «قرآن

و بدون نقد و بررسی مصروف داشاتند    «ان تضل احداها»اقوال مفسران راجع به  یاستقصا

اشااره   تاوان  یما   «اعتبار گواهی زناان » در خصوص زاده ملکخانم فهیمه  ۀمقالبه  همچنین

است  با  بوده النار حقو  اهلل حقکرد، که بیشترین تمرکز ایشان بر پذیرش شهادت زنان در 

ان یقابل تقدیر پیشین یها پژوهشتمایز و نوآوری تحقیق حاضر با  گفته شیپتوجه به نکات 

  دشو یممشخص 

که در شناسایی  میکن یمدر این پژوهش نخست به توصیف برخی وااگان کلیدی اشاره 

 ۀدر دو حاوز  هاا  دگاهید لیتحل وو در مبحث بعدی نیز به بررسی  رگذارندیتأثفهم موضوع 

        میپرداز یمکتاب و سنت 

 یشناس واژه. 2

 شهادت. 2.1

م، اخبار، اقارار و مارد در راه   قسخبر قاطع، حضور و مشاهده،  یمعان به شهادت در لغت 

ق: 1405 ،یومیا ف ؛ 305 :ق1426 ،یروزآبااد یف؛ 492: ق1407 ،یجاوهر ) خدا آماده اسات  

و ( 305: ق1407 ،یروزآبااد یف؛ 494: ق1407 ،یجاوهر ) خبار قااطع   نییلغو یبرخ  (348

  اند دانستهشهادت  یاصل یمعنا( 494: ق1407 ،یجوهر) را حضور و مشاهده گرید یخبر
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 یبارا  یحقا شهادت به اخبار همراه با قطع و جزم راجع به وجاود   هانیفقدر اصطالح 

؛ 7: 1367، ینجف؛ 153: ق1413، یثان دیشه) شده است فیتعر یقاض ریغاز طرف  یگرید

  (196 :ق1405، یخوانسار

  ؛215 : ق1410 ،یحلا  عالماه ) شاود  یما  ریا تعب زین نهیب ۀهادت معتبر با واادر فقه از ش

 یعقلا  ایا  یحسا  آشکارداللت واضح و  یمعنادر لغت به  که( 474 : 1378 ،نیفخرالمحقق

  (267 :تا یب، یاصفهان راغ ) است

 یموساو ) اسات  کارده را تنها بار دو شااهد مارد اطاالق      نهیّبشارع  کهمعتقدند  یبرخ

  (73 :1374، یبجنورد

 ،اسات  کارده  ادراکاز حوار پنجگاناه   یکیآن را با  که یا حادثهشاهد بر  در شهادت،

 اسات  تر عیشاحوار  ریسااز  ییشنواو  یینایباستفاده از ح   انیم نیادر   دهد یم یگواه

  (7: 1384، انیکاتوز)

 یدرسات از  یراو کهاست  یخبرنقل  تیرواگفت  توان یم تیروادر تفاوت شهادت و 

 دارد  یحس نیقیاما در شهادت، شاهد به اخبار خود  ،ندارد یاطالعآن 

 ربیشات  کهشده است  انیبشرط  دهتا  پنجشاهد  طیشرا ۀدربار عهیش یفقه های باکتدر 

عدالت، بلوغ، عقل، در معرض اتهام نبودن، طهارت مولاد   یعنی شرط ششبر  عهیش یفقها

شرط ماورد   یازدهاهل سنت، اعتبار  هانیفقع انظار از مجمو کنیولاتفاق نظر دارند   مانیاو 

    (61 :م1975قدامه،  ؛ ابن266: ق1417، یکاشان) اتفاق است

و طهارت مولد  مانیابلوغ، عقل، عدالت،  طیشرار کتنها به ذ یمدنقانون  1313 ۀماددر 

 بسنده شده است  

 حكم  ۀفلسف. 2.2

 شاده  یما  ادیا « حکام  حکمت»از آن به  نیشیپدر منابع  که ستدایپنو یریتعب حکم ۀفلسف

ق: 1413حکم به حکمات حکام )گلیایگاانی،     ۀشاهد این ادعا، عطف تفسیری فلسف است 

 ( 224: 1385صافی گلیایگانی، ) کار گرفتن آن در این معناست ه( و ب107
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حکمت در لغت به معنای اتقان و اِحکام است و در اصطالح  مصلحتی است که شارع 

چیزی است که از  ،عبارت دیگر (  به310: 1979حکیم، ) است کردهد در تشریع حکم قص

بدون اینکه وجود و عدم حکم وابسته به آن  ،طرف شارع در تشریع حکم دخالت دارد

گاهی به معنای حکمت حکم  «تشریع حکم»(  همچنین اصطالح 37: 1386ایازی، ) باشد

موسوی بجنوردی، ) رود یم کار هب «حکمت تشریع»بیشتر در مقابل  هرچند ،رود یمکار  هب

نه چرایی کشف  کند یمشارع را بیان  ۀ(  حکمت چرایی جعل حکم از ناحی12: 1419

محدود و با شرایط سخت برای کشف  صورت بهدر فقه امامیه  رو نیازارا برای فقیه   حکم

  (35: 1395، انیاکبر یعل) رود یمکار  حکم به

حکام هساتند کاه در     ۀو تا حدی مشاابه فلساف   وااگان مناط، مالک و علت نیز مرتبط

   ( 820ص ،یالفقه المعجم مرکز) کلمات فقها و اصولیان مراد از آنها یک چیز است

 شهادت ینابرابر ۀدر فلسف ها دگاهیدبررسی . 3

 کاه را  یماوارد  نیتر عمده، تعقل، سنت و کتاب میتعالتا براسار  میدرصددمبحث  نیادر 

مورد مداقاه قارار    ،دشونشهادت زن و مرد محسوب  ینابرابر  ۀفلسف عنوان بهاست  ممکن

  میده

 اختالف در ضبط و حافظه. 3.1

 کونایفان لم  رجالکممن  نیدیشهواستشهدوا »    بقره آمده است:  ۀسور 282 ۀفیشر یۀآدر 

« یاألخراحداهما  فتذکران تضلّ احداهما  ممن ترضون من الشهداء نفرجل وامرأتا نیرجل

 کیا و اگر دو مرد نبودناد   دیریگحق( شاهد  نیانفر از مردانِ )عادل( خود را )بر دو  یعنی

زن  دو نیا)و  دیکنشما هستند انتخاب  نانیاطمو  تیرضامورد  که یکسانمرد و دو زن، از 

  کند یادآوریبه او  یگرید افتیانحراف  یکی( تا اگر رندیگبا هم شاهد قرار  دیبا

، انینسا ، یگمراها  گشاتن،  عیضاا شادن، پنهاان شادن،     گام نی در لغت به معا« ضالل»

را « اعیض»مفهوم  نامفسر یبرخاگرچه   (78 :ق1408منظور،  ابن)     آمده استو  یفراموش

 ۀنا یقرباه  « تضالّ » ۀواا نامفسار ر بیشات به نظار   ،(123 :ق1423، درضایرش) اند داده حیترج
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 کیا  یجا بهدو زن  ینیجانش حکمتو  لیتعلدر مقام  یفراموشغفلت و  یمعنابه « فتذکر»

 ؛114: ق1412 ،زیار فخار  ؛288: 1340 ،یجا یاله؛ 512: ق1408 ،یطبرس) مرد آمده است

 ( 136 :تا یب، یاصفهان؛ 278 :1376 ،یرازریش مکارم ؛434: 1393 ،ییطباطبا

حدر و گماان   یمبنامفسران بر  ،است نشدهسب  ضالل در قرآن مشخص  که آنجااز 

  دشو یمموارد اشاره  نیااز  یبرخبه  لیذدر  که اند دهکر ذکررا  یمختلفاسباب 

از دو زنِ شااهد، موضاوع را    یکا یآن است اگر  حکمتآمده است:  ریتفاساز  یکیدر 

 رایا ز ،خااطر او آورد  و موضوع را باه  دکن یادآوریاو را  یگرید ،برد ادیو از  کردفراموش 

شاهادت   یاداهنگاام   شاوند و باه  واقع  ریتأثاست تحت  ممکن یقوخاطر عواطف  زنان به

 یادآوریرا  یگرید یکی رو ازاین، نکنند یطرا  حیصح ریمس، گریدجهات  ای یفراموشسبب به

 :یرازیشا  مکاارم ) تر نییپا یحددر  یول وجود دارد، زینمردان  رۀاحتمال دربا نیاالبته   کند

1376: 386)  

زن از موضاوع معاامالت و    یهآگا کمدر  شهیرمسئله  نیاگاه  :است آمدهدر بیان دیگر 

 یاداهنگاام   خاطر سیرد تا باه  را به ها یکار زهیرو  قیدقاتمام  توان ینم جهینتعقود دارد، در 

نارم و   عات یطبزن  کاه اسات   ساب   نیباد  زیا ن یگااه دهد   یگواهشهادت تمام واقعه را 

ت زن حااال  ۀاز آن سخن رفت و در زن وجود دارد و هما  که عتیطب نیا  دارد یریرپذیتأث

معاامالت و عقاود ناساازگار     زمیناۀ شهادت در  یبراالزم  یریرناپذیتأثبا  ،ردیگ یبرم دررا 

 نکتاه  نیهما  نیتضم یبرا ،است  دادهمرد قرار  کی یجا بهخداوند دو زن را  نکهیااست و 

    (109 :ق1423 ،درضایرش؛ 335 :1386 قط  دیس) است

به حافظه سیرده  آنچهنتواند از  تا دشوبودن زن موج   یعاطفو  یاحساسممکن است 

ضبط در حافظه و بیان واقاع در شاهادت از اهمیات     ۀ  مسئلکند یبردار بهره یخوب به ،است

 شهادت سه مرحله مختلف دارد: رایز، خاصی برخوردار است

 ؛ندیب یمرا  یا حادثه  شاهد 1

 ؛سیارد یم  آن حادثه را به حافظه خود 2

  دهد یمشرح  گرانید یبرا  3
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 شاه یهم قتیحق یرعمدیغ ای یعمد فیتحر امکان مذکور ۀگان سهاز مراحل  کیر هرد

باه   ،ستین قتیحقمنطبق با  که کند یم انیبناخودآگاه  طور بهرا  یمطالبوجود دارد و شاهد 

توجه  ییزهایچبه آنها توجه دارد و به  که ندیب یمرا  ییزهایچ، انسان فقط شناسان روان ۀگفت

خاود   ۀو بااالخره باه نسابت قادرت حافظا      است ساختهدر ذهن خود  شیپاز  که کند یم

، اشاتباه در  درکاشتباه در مشااهده و   شرح دهد  گرانید یبراو  کندآنها را ضبط  تواند یم

صاحت و   ۀرا وارونه جلاوه دهاد  درجا    قتیحقاست  ممکن انیبو اشتباه در  کردنحفظ 

 ،یآخوناد ) گاواه دارناد   تیشخصسن و  جن ، با مدت و زمان، کامل یبستگصداقت آن 

1376: 115)  

امر  نیا کهاست  یفراموشاز علل   زینو عفت  ایح، شرم و شناسان روان یبرخبه اعتقاد 

؛ 266: 1342، ارشسات  جاونر ) از ماردان اسات   شاتر یب، یفار یکدر اماور   ژهیا و بهان ندر ز

  (278 :همان ،ییطباطبا

 و ، دیگر شرایط عااطفی جاناتیهاحساسات و » همچون یعواملبودن  شتریببه  توجه با

آنهاا بار حافظاه و نقاش حافظاه در شاهادت،        یمنف ریتأثدر زنان و « ایحشرم و » همچنین

  شده است یابیارزشمرد  کیشهادت دو زن معادل 

 نیا ا یبارا و شاته باشاد   دا یاطیاحت ۀوجود دو زن جنب لزوماین اسار ممکن است  بر

 یبارا  یاطیا احتشااهد   لازوم و  کند یادآوریا او ر یگرید ،کردفراموش  یکیاگر  کهاست 

 باوده در زمان نزول قارآن   یبازرگانو  یمال، دور بودن زنان از امور یمالشاهد زن در امور 

 جادیااجتماع  یکل طور بهزن و مرد و  یزندگدر بافت  که یراتییتغامروزه با توجه به   است

و  یماال وارد مساائل   زیا نزناان   کاه  اکنونمحل استناد ندارد و  گریدجهت  نیا، است شده

زن همانناد شاهادت    کیا وجود ندارد و شاهادت   یاطیاحتبه شاهد  یازین ،اند شده یتجار

    (297: 1379 مهرپور،) ردیگمورد توجه قرار  دیبامرد  کی

 حکام  عیتشار در  ادشدهیوجه  ممکن است هرچندگفت  توان یمدر نقد دیدگاه مذکور 

در ایان   رو ازایان   دشاو  ینما آن محساوب   عیتشار لت ع کنیول ،ملحوظ شده باشد مذکور

 حتی اگار  اگر شهادت و تعداد شاهد در اثبات مورد ادعا موضوعیت داشته باشد، خصوص
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ولیکن با پاذیرش طریقای     نیست ینیدتعبد به نصوص  جز یا چاره، مینفهمآن را  حکمت

ده مارد   تشاهاد  از شیبا زن،  کیا  ۀاز گفت یقاض یگاه ممکن است بسا چهبودن شهادت 

 کناد عمال   شیخاو باه علام    تواند یم یقاضصورت  نیا  در کند دایپ نانیاطمعادل علم و 

  (442 :م1986 ه،مغنی)

 تمایز در امور مشاهدی .3.2

در خصاوص عادم    اتیا روا یبرخا در  کاه اسات   یاماور زنان از جمله  یینایب ۀضعف قو

 رشیپاذ باه عادم    حیرتص که یموارداز  یکی  است دهش لیتعلشهادت زنان به آن  رشیپذ

 تیا رواکاه براساار    اسات هاالل مااه    تیا رؤمربوط باه   ،است دهششهادت زنان در آن 

هاالل، ضاعف    تیا رؤشهادت زنان در  رشیپذعلت عدم ،  محمدبن سنان از امام رضا)ع(

  (365: ق1418 ،یعاملحر ) آنهاست دید

 دیا تأک ییناا یب ۀبر تفااوت زن و مارد در قاو    زین ریاخ یها دههدر  هگرفت انجام قاتیتحق

اسات و   تار  عیوسا زناان از ماردان    دید ۀحوز»آمده است:  هگرفت انجام قاتیتحقدر   کند یم

 وار تونال ماردان   دیا دقرار دهند اما  دید ۀلحظه در حوز کیرا در  یشتریب یایاش توانند یم

دورتار بهتار    ۀرا در فاصال  اءیاشا آنها محدودتر است، اما  دیده وسعت کمعنا  نیابه  است 

   (57 :تا یب، شیباراپ)آلن و بار  دهند یم صیتشخ

از  «به دمشهو» کهمثل موردی  ،صادق باشدمواردی است در  ممکن هرچندعلت  نیا

قابل مورد شهادت هماره مرتبط با امور  کنیولاست، از راه دور  تیرؤامور مرتبط با 

گانه است  جر پنامور قابل درک با یکی از حوا ۀبلکه شامل هم ،ستینمشاهده با چشم 

لم  کرده و یا شنیده است  آنچهممکن است یک خانم نابینا بخواهد نسبت به رو  ازاین

و  یمرأدر ممکن  بسا چه زین یدنیدامور  یطرفاز  مذکور کارایی ندارد  لیدلشهادت دهد، 

د  شومطرح  یآنچنان تیرؤ مشکل چندانی با او نداشته باشد تا ۀفاصلو منظر شاهد بوده 

، مواردی وجود دارد که با شهادت یک زن قابل اثبات است مثل شهادت قابله در اًمضاف

 زنده متولد شدن طفل 

گویاد   ممکن است گفته شود آیه در مقام استشهاد است نه مقام ادای شهادت  آیاه مای  
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این کار را بکنید از کجا معلوم در ادای شهادت هم یک مرد  ،خواهید شاهد بگیرید وقتی می

ای ندارد و بایاد دو نفاری    شهادت یک زن فایده ۀگوید در محکم ن برابر باشد  نمیبا دو ز

اگر یکی یادش رفته دیگری باه او   ،گوید شهادت یک زن کافی است آیه می  شهادت دهند

 ( 65: 1377، داماد محقق) تذکر دهد

 مسائل غیر ضرور از زنان دنکردور . 3.3

 یفا و قارن  »)ص( آمده است: امبریپه همسران احزاب خطاب ب ۀسور 33 ۀفیشر یۀآمطابق 

 دیارمیبخود  یها خانهدر  دیباشما  امبریپزنان  یا ی؛االول ۀیالجاهلوال تبرجن تبرّج  وتکنیب

مانناد آن   یامورشهادت و  یبراحضور زنان  « دینکن ییخودنما هیاول تیجاهلو مانند زنان 

نشده  رفتهیپذموارد  یبرخت زنان در شهاد سب  نیهمدارد و به  رتیمغا ینینش خانهبا امر 

  ابندیحضور  ها عرصه نیادر  کمتراست تا زنان  یکمترارزش  یدارا ای

در  دیا باشاهادت   یاداتحمال و   یبراسو، شاهد  کیاز  کهشهادت  ۀمسئلدر از طرفی 

خاناه و   دیا با بساا  چاه دادگاه داشاته باشاد،   به  ییآمدهاو ، رفتکند دایپاجتماعات حضور 

این امار   که دکنمسافرت  یگریدبه شهر  یحت، کندرها  ییروزها ای یساعاتد را خو یزندگ

با حقوق فرزند و شوهر منافات  یموارددنبال دارد و در  زن به یبراکه  ییها یسختبر  عالوه

زن و انتظار شارع اساالم از    یروحو  یعاطف ،یجسمان تیوضع یاقتضابا توجه به و  دارد

 ریا درگدر اجتمااع   یرضروریغزن با مسائل  کهندارد  لیتما گفت شرع مقدر توان یماو، 

 شود  

 هاا  عرصهزنان در  سب  یباز حضور  امکانشرع اسالم تالش دارد تا حد این اسار،  بر

در ماورد مساائل خااص     مینا یب یم در مقابل  دورززن به شهادت امتناع  فیتکلو از  بکاهد

  کند یمرفتار  گرید یا گونه بهو حق  یفریک و در امور پذیرد میزن را انفرادی زنان شهادت 

برو آمربوط به  که یحدودخصوص  به که در حدود بنای شریعت بر تخفیف است، آنجااز 

را در اثباات   رانهیگ سخت ۀشیو ،بماند دهیپوش جرائم نیااست  لیماو ، و عرض افراد باشد

در  لیتساه و  فیا تخفشهادت زناان در حادود جهات     رشیپذعدم  کار بسته است  پ  هب

 یعفااف مانند مرد در مواجهه با اعماال  ه شود یمزن مانع  یایحشرم و  بلکه ،مجازات است
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 یاجارا  یطرفا از   دینماآن را بازگو  گرانیدو سی  نزد  دکن قیدقو نگاه  ودش رهیخبه آن 

 دنبال بهدر حقوق اشخاص  یعییتضو  شود میمحسوب  اللّه آن حقوق یها مجازاتحدود و 

 ندارد 

اجبار توساط ماردان باه     ای  یفر، اکراه ریتأثاست زنان تحت  ممکن کهاز آنجا  ،مضافاً

 یداراشاهد حس  مورد  شود،آنان ثابت  کذبشهادت  که ییجادروغ شهادت دهند و در 

باا   زیا ناجباار   ای  یفرو  اکراه یادعاخواهد بود و اثبات  ینیسنگ یمدنو  یفریک تیمسئول

 یدعااو در  ژهیا و باه شهادت زنان  رشیپذعدم  رو ، ازایناست نیسنگ یکار کهبوده  یمدع

 به مصلحت آنان خواهد بود   یفریک

 تاوان  یما  یبناد  دساته  کیو مقررات در  نیقوانمفاد  رییتغاراده در  ریتأث زانیمبه لحاظ 

حقاوق هار    کاه است  ییتواناحق  د کر میتقس« فیتکلموجد »و « موجد حق»را به  نیقوان

انتقال مال و انجام دادن  ای کننداستفاده  میمستق طور به یمالتا از  ،دهد یمبه اشخاص  کشور

فارد   کاه است  یامر فیتکلدر مقابل   (236 :1384، انیکاتوز) بخواهند یگریدرا از  یکار

  گاردد  یما دچار  ردر خو ییجزابه  دینماگاه بر خالفش رفتار  و هر استملزم به انجام آن 

در هار   بلکاه  ،سات ین ممکنشخص  کی در خصوص یمرنسبت به ا فیتکلتصور حق و 

 یگار ید یبارا  یفا یتکلآن  تبع به ،شناخت تیرسمبه  یکس یبرارا  یحققانون،  که یمورد

شاهادت بار شااهد الزم و امتنااع از آن      یادا که آنجااز   (11: 1366 ،یامام) دشو یم جادیا

و از  کناد هادت احضاار  شا  یادافرد ممتناع را جهات    تواند یمدادگاه  بسا چهو است حرام 

 نیا ا  انتقال و اسقاط در شهادت وجاود نادارد   تیقابلحق همانند  یاصل یها یژگیو یطرف

 یماال له در امور دمشهو در موردو  فیتکلشهادت نسبت به شاهد  که دیآ یمدست  به جهینت

 یکلا  طاور  باه شاهادت زن و مارد    ینابرابرو  ضیتبع ۀشبهرو  ، ازایندشو یمحق محسوب 

 است مرتفع 

حاال   نیا اباا   ،است ناپذیرانکاربوده و  قتیحقاز  یبخشمتضمن  مذکوراگرچه مطال  

 :رایز ،رسد یم نظر بهمخدوش  یجهاتبه 

و قابلیات تساری باه دیگار     هستند استنادی تنها همسران پیامبر)ص(  ۀاوالً: مخاط  آی
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مطلاق نسابت باه    انگر آن است که منظور نهای  بیعالوه، سبک و سیاق آیه  بهزنان را ندارد  

حضوری همسان باا حضاور    صورت بهبلکه ممنوعیت فقط  ،حضور زنان در اجتماع نیست

 زنان در عصر جاهلیت است 

زیارا   ،بقاره در تعاارض اسات   ۀ ساور  283 ۀثانیاً: مفاد غال  مطال  مذکور با مفااد آیا  

یاک   یجاا  بهبلکه بر آن اسار  ،پذیرفته تنها نهمذکور شهادت زنان را  ۀخداوند براسار آی

د  بنابراین با تاالش شارع باه کاساتن     کنندو ادای شهادت  بروندزن، باید دو زن به دادگاه 

 مغایرت دارد  ها حضور زنان در عرصه

حدی و منافی عفت مثل زنای موجا  رجام، شاهادت زناان باه       جرائمثالثاً: در برخی 

 ه است دشیک شاهد تلقی  منزلۀ بهمردان پذیرفته شده و شهادت دو زن  ۀضمیم

 تمایز در امور ادراکی .3.4

حادیث در مناابع    12نقص عقلی زنان وارد شاده کاه    در خصوصحدیث  23در مجموع 

حدیثی شیعه و بقیه در کت  اهل سنت موجود است که در ذیل به برخی از ایان احادیاث   

 د شو اشاره می

تضال فتاذکر   االمام العسکری فی تفسیره عن امیرالمؤمنین)ع( فی قولاه تعاالی )أن   »  1

احدهما االخری( قال: اذا ضلت احداهما عن الشهادۀ فنسیتها ذکرت احادهما األخاری بهاا    

فاستقامتا فی اداء الشهادۀ عنداهلل شهادۀ امرأتین بشهادۀ رجل لنقصان عقاولهن و دیانهن ثام    

ی، عاامل  حار « )قال: معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط فی الشاهادات 

334 ) 

 ۀشما زنان در ادای شهادت محکم باشاید کاه نازد خداوناد شاهادت دو زن باه اناداز       

 خاطر نقصان در اندیشه و دینشان  شهادت یک مرد است به

ما رأیت من ضعیفات الدین و ناقصاات العقاول أسال  لاذی لا ّ      »اهلل)ص(:    رسول2

از شاما در  خاردان تیزتار    و کام  ناان ید(  ندیدم سست 390ق: 1406)شیخ صدوق،  «منکن

 ربودن عقل خردمندان 

معاشار الناار،  ن النسااء ناواقص االیماان،      »فرمایاد:   می 80 ۀخطبدر   امام علی)ع( 3
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نواقص الحظوظ، نواقص العقول     و أما نقصان عقولهن فشاهادۀ  مارأتین کشاهادۀ الرجال     

 عقال  وماوال  وری از ا   ای مردم! همانا زنان در مقایسه با ماردان در ایماان و بهاره   «الواحد

با مردان بدان جهت که شهادت دو زن برابار شاهادت یاک     عقلشان  اما تفاوت اند متفاوت

 مرد است 

زن نسابت باه مارد روایاات      ۀدر خصوص نقصان اندیش هرچند ،که ذکر شد گونه همان

 80 ۀکاالم اماام علای)ع( در خطبا     در خصاوص مباحاث   ۀعماد  ،اسات  شدهمختلفی ذکر 

 است  البالغه متمرکز شده نهج

هاای   و حتای در بررسای   اسات ماذکور فاقاد ساند روایای      ۀممکن است گفته شود: خطب

د که سند صحیح داشاته و  شو در روایات مشابه این کالم مؤید به روایتی یافت نمی آمده عمل به

باشد  تنها در دو روایت عبارتی از این خطبه بادون ذکار    80 ۀمتضمن معنای فراز نخست خطب

حکومت را به دست زنانی کاه  »ت  در روایت امتحان االوصیاء آمده است: علت اشاره شده اس

(  در سند روایت ابوعبداله 91: 42 ق، ج1418)مجلسی، « بودند تسلیم کنند     بهره کمو  عقل کم

 مشکل دارد  نظرجعفر بن احمد وجود دارد که مجهول است و لذا روایت مذکور از این 

اوالً: مؤلف این کتاب از سخنوران  زیرا ،مخدوش است ولیکن احتمال مذکور به دالیلی

شانار و عصار او نزدیاک عصار      ترین ادیبان زمان خود بوده و خود حدیث عرب و بزرد

بحثی راجع  670ائمه)ع( بوده است و از طرفی این کتاب تلقی به قبول واقع شده و تا سال 

البالغاه را   بحث اسناد نهاج  670ل خلکان در سا البالغه مطرح نبوده و اولین بار ابن سند نهج

 ؛(100 ق:1405،  یخط ینیحس) مطرح کرده است

:ً روایات مختلفی وجود دارد که متضمن همین معنی بوده و در آن به علت نابرابری اًیثان

عاالوه برخای از آن روایاات از نظار ساندی نیاز        باه ده و ششهادت زن و مرد نیز تصریح 

 ند ا صحیح

قباول اعاالم    رقابال یغعلت مخالفت با منطق قرآن  ت مذکور بهجمال ها در برخی نوشته

 14زمار و   6حجارات،   12کاه در آیاات متعاددی از جملاه آیاات       سب  نیبد، است دهش

 ( 74 :تا یبصانعی، ) اند مؤمنون زن و مرد با یک نگاه مالحظه شده
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ماام  را از ا 80 ۀاندیشمندان اسالمی صادور جماالت ماذکوره در خطبا     بیشتر در مقابل

های این اندیشمندان در دو دسته قابال   که دیدگاه اند های متفاوتی پذیرفته علی)ع( با نگرش

 بررسی است 

 مطلق صورت بهپذیرش ظاهر . 3.4.1

 گروهی از اندیشمندان اسالمی با اعتقاد به صحت روایات برتاری عقلای ماردان را قطعای    

و باوده  ( 48: 1972عربای،   ابن) ( و قائل به نقص عقلی زنان205 ق:1404، یتهران ینیحس)

(  بر این اساار مطاابق ظااهر    95 ق:1406 غزالی،) اند را مسلم دانسته آنهابودن  یرأ سست

هاای واالی انساانی زن را انکاار     پاذیری و وجاود ارزش   روایات و کالم امام علی)ع( کمال

جمل و کشتار ۀ حادثکه  رو ازآن»میثم آمده است:  البالغه ابن ؛ در فرازی از شرح نهجاند دهکر

های نقصان زنان را بیاان   امام علی)ع( خواست ساحت گردد یبرممسلمانان به رأی یک زن 

دلیال کاساتی اساتعداد و     دارد  نقصان عقل زنان به یکی از دو عامل مرتبط است: یکای باه  

 با اهل دانش آنهابه جهت معاشرت اندک  گرید وطبیعت آنان و قصورشان از پذیرش عقل 

 ( 223 :تا یب، ثمیم ابن)

نشاینی مخاتص    گویا خداوند آنان را به تدبیر منزل و خانه»نویسد:  شیخ محمد عبده می

سروکار دارند بنابراین خداوناد عقلای    شوهرانشانکرده و منزل محیطی محدود است که با 

به اندازه نیاز در آنان نهاد و چون شریعت برابر فطرت است لاذا زناان در شاهادت و ار     

 ( 129 ، :80 خطبهالبالغه نهج) بر مردان نیستندبرا

عقال   ،از جمله شرایط صاحت شاهادت   و لیکن اشکال اساسی بر این نظر آن است که

شهادت او قابال   اصالًمتعدد باشند،  هرچنداگر کسی عقلش ناقص باشد، مثل صغار  ،است

ت یاک  پذیرش نیست و لذا چگونه ممکن اسات ایان نقیصاه را بتاوان باا انضامام شاهاد       

از طرفی در امور دیگاری همانناد رأی و بیعات همساانی و      کرد العقل دیگر جبران  ناقص

دسات آورد کاه    توان ایان نتیجاه را باه    برابری میان زنان و مردان وجود دارد و از اینجا می

 آن نیست  ۀمنظور از نقص عقل به مفهوم ظاهری و عامیان
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 عقلینقصان  رتوجیه و تأویل روایات ناظر ب. 3.4.2

گروهی از اندیشمندان با پذیرش صدور برخی روایات و صدور کاالم از اماام علای)ع( از    

 منزلات  ویک سو و با تأکید بر کرامت و منزلت زن و تنافی ظاهر آن روایاات باا جایگااه    

حقیقی زن، به توجیه و تأویل ظاهر آن پرداخته و در این خصاوص باه چناد امار تمساک      

 ند ا هجست

 به حادثه و موضوع خاص اشاره .3.4.2.1

گاهی حادثه یا موضوعی، در اثر یک سلسله عوامل تاریخی، زماان، مکاان، افاراد، شارایط،     

شود و معنای ستایش یا نکوهش بعضی حواد  و  علل و اسباب آن، ستایش یا نکوهش می

قابال ساتایش یاا مساتحق      ء ییا امور جنبی یک حادثه این نیست که اصال طبیعات آن شا   

خاصی سب  این نکوهش یاا ساتایش شاده اسات      ۀ بلکه احتمال دارد زمین ،نکوهش باشد

  گاردد  یبرما البالغه راجع به زن، ظاهراً به جریان جنا  جمال    های نهج بخشی از نکوهش

نکاه بصاره رجاال    یباا ا  ،که از بصره و کوفه نیز در این زمینه نکوهش شده است گونه همان

 نظیری را تقدیم اسالم کرده است  بارز و کمعلمی فراوانی تربیت کرده و کوفه مردان م

ساز ستایش یاا نکاوهش را    بر این اسار، قضایای تاریخی در یک مقطع  حسار زمینه

شاود  روایتای کاه در     مدح و ذم نیاز منتفای مای    ۀکند و با گذشت آن مقطع زمین فراهم می

 ۀشخصیه یا قضا  ۀضیحقیقیه نیست، تقریباً نظیر ق ۀیک قضی عنوان به ،البالغه آمده است نهج

خارجیه است  اصل قضیه این است که عایشه این جن  را به راه انداخت    بعاد از اینکاه   

هاای   در جریان جن  جمل عایشه سوار بر شتر و طلحه و زبیر را هم تحریک کرد و خاون 

 فراوانی ریخته شد و سرانجام شکست خورد، امیرالمؤمنین)ع( این ساخنان را بیاان فرماود   

 ( 368-370: 1371، یآمل یجواد)

جزئیه است که به فرد خااص اشااره دارد و    ۀو لذا حدیث نقصان عقل به معنای موجب

 ( 60 ۀدشتی، خطب) باشد مانیا یبمنظور زنان  بسا چهیم ،اگر هم آن را استدالل کلی بدان

توان گفت روایاتی که در نکوهش زنان آمده و احادیثی که در پرهیاز   به هر حال آیا می
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اطالق دارد و  است، ای که در نارسایی عقول آنان رسیده وارد شده و ادله آنهاز مشورت با ا

ذات زن از حیاث زن   ۀادشاود و موضاوع آن    زنان دانشمند و محققان را نیز شامل می ۀهم

گفات بسایاری از    تاوان  یما ماذکور   ۀپذیرش باودن نتیجا   رقابلیغبودن است؟ با توجه به 

های حقیقیه نیستند، یعنی موضوع آن ماهیت و ذات زن نیسات،   گزارهالبالغه  های نهج گزاره

گوید  بلکه قضایای خارجیه است، یعنی حضرت از وضعیت زن موجود در جامعه سخن می

خواهند بفرمایند زن در جامعه چنین است و ماردان و زناان را توجاه دهناد      و حضرت می

 چگونه زن از جایگاه حقیقی خویش تنزل کرده است 

دهاد و باه    بق این نظر، تاریخ هر حادثه و پدیاده از چگاونگی وقاوع آن خبار مای     مطا

بردار است   سازد، سنت نیز گاه تاریخ می باخبرای ماند که آیندگان را از هویت آن  شناسنامه

هر حدیث از پ  نیازی و در پاسخ پرسشی و در مقام تبیین حقیقتی و گاه بارای وضاعیت   

تعبیر دیگر، شأن نزولی دارد کاه دانساتنش بارای فهام بهتار       ای صادر شده است و به ویژه

د تاا قابلیات تعمایم و تساری مفااد      شاو  این امر موج  میرو  ، ازاینحدیث سودمند است

 :1380مهریزی، ) دشوو صرفاً به همان مورد خاص قابل تطبیق  برودخبرها از بین  گونه نیا

123 ) 

گفات   تاوان  یما ، هیقض یخارج و ینیع یها جنبه به نگاه آنکه بادر نقد دیدگاه مذکور، 

نقشی که در جن  جمل داشته مصداق چنین احکامی باشاد،   سب  بعید است تنها عایشه به

جمع است و اگر منظور امام فقط فارد   ۀبه صیغ ،آمده است )ع(زیرا آنچه در متن کالم امام

 ۀاز ارائا  چنین تعبیر عاامی از معصاوم)ع( از دور باوده و سااحت مقدساش      ،باشد یخاص

جمع مباری اسات و باا تفسایر ماذکور  کاالم دیگار         صورت بهتحلیل شخصیت یک فرد 

 ،(14 ۀالبالغاه، ناما   نهج) اما فالنه فادرکها رأی النساء»حضرت که در مورد عایشه فرمودند: 

 نیست  پذیر توجیه

مختلف روایی  های بادیگری به همین مضمون داریم که در کت ۀمضافاً: روایات صحیح

کارد،  آنها را مارتبط باه جریاان خااص و شاخص خاصای        توان ینم گمان بیل شدند و نق

 تواند مضامین آن روایات را پوشش دهد  این توجیه نمی رو ازاین
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  یریگ شكلدر بستر  ها تفسیر واژه .3.5

عقال در   ۀگیری و زمان خود قرار گیرند و بعد تفسیر شاوند  واا  باید در بستر شکل ها وااه

روایات معانی گوناگونی دارد  شیخ حار عااملی ساه کااربرد عقال را در کاالم       احادیث و 

درونی که انسان را  ۀکند: نیروی درک خیر و شر، ملک دانشمندان و حکما و روایات بیان می

: ق1418، یعاامل  حر) خواند و تعقل و دانش فرا می ها و رها کردن بدی ها به گزینش خوبی

208 ) 

کاار   د که عقل در لسان روایی در موارد مختلفای باه  شو میروایات مشخص  ۀبا مالحظ

گرفته شد  گاهی عقل در برابر جهل و نادانی و گاهی به معنای عقل تجربی  در روایتای از  

 امام علی)ع( آمده است:

 ق: 1418)مجلسی،  المنفعۀالعقل عقالن، عقل الطبع و عقل التجربه و کالهما یؤدی  لی »

 آنهاا م است: عقل طبیعی و خدادادی و عقل تجربی که هار دوی  یعنی عقل بر دو قس ؛(76

 سودبخش است 

التجارۀ تزیدالعقل    ترک التجارۀ یانقص  »همچنین از امام صادق)ع( روایت شده است: 

کند و تارک تجاارت نیاز     تجارت عقل )معاش( را زیاد می ؛(5 :ق1418عاملی،  )حر العقل

 گردد  باعث نقصان عقل می

که مقصود از عقال، معناایی    میکن یمتون روایی مختلف به قراینی برخورد با تدقیق در م

به  )ع(عقل در کالم امام ۀفهیم، یعنی عقل نظری، و لذا حمل واا نیست که امروزه از آن می

مبتنی بر ان  ما با این مفهوم است و حال اینکه در روایت ماورد بحاث،    صرفاًعقل نظری 

امور )عقل عملی( است که امری اکتساابی   ۀر تدبیر و ادارقدرت ب»و « تذکر»عقل به معنای 

ممارست و کس  دانش و تجربه است و این غیر از عقل نظری است که خداوناد   ۀو نتیج

توان ارتباط میان عقل و حافظاه را در کاالم اماام)ع(     به بعضی داده است  بر این اسار می

دسات آورده اسات و    ا باه دریافت  حافظه بخشی از آگااهی عقلای اسات کاه آدمای آن ر     

 اهتمام ورزیده و به آنهاا پرداختاه   آنهاجهت تفاوت اموری که به  مردم به ۀحافظ سب  نیبد

 ( 96: 42 : ش 1384 ،آصفی) دارد، فرق است
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شهادت زن براسار نقص عقل صورت گرفتاه   یگذار ارزش، مطابق متن روایت مضافاً

شهادت به معقول صحیح نیسات و   اصالً واست، از آنجا که شهادت به عقل ارتباطی ندارد 

اگر بخواهیم به ظاهر  ،(187 :1353مطهری، ) شهادت فقط باید راجع به امر محسور باشد

 لفظ عقل تمسک کنیم دو راه وجود دارد:

یعنی زن نسبت به  ، گفته شود منظور از عقل در روایات مورد بحث، عقل نظری است1

شود عقل نظری موج  شارافت   ن حالت گفته میاست  در ای تر عقل نظری از مرد ضعیف

اسات،  زیرا ارزش عقل نظری محض، جز چیدن واحدهایی که صحیح فرض شاده   ،نیست

ها را نادارد  عقال نظاری     ارزش ۀقدرت ورود به حوز سب همین  به وچیز دیگری نیست 

 ند ا عقل عملی مساوی ۀمقابل زن و مرد، در حوز در ونفسه ندارد  کاری با واقعیات فی

عقل عملی هریک از نیروهای فعال درون بشری را مانند عقل نظری، وجادان، حادر،   

را در وصاول باه    آنهاا  ۀسازد و هم استشمام واقعیات، اراده، تجسیم و اندیشه هماهن  می

 ( 294: 1374جعفری، ) ندک بسیج می ها یستگیشا و ها واقعیات و بایستگی

جتماعی است، در تقسیم مسئولیت، مردان برای   یا گفته شود منظور عقل مدیریتی و ا2

تر به آناان   افزون ۀخداوند اندیشرو  ازاینمدیریت به عقل، سیاست و تدبیر امور نیاز دارند  

شود و زنان با توجه به نقاش اصالی آناان     یک فضیلت زائده محسوب می لذا وعنایت کرد 

و پارورش فرزنادان، گارم     فرزنادآوری، تربیات   مانناد که خداوند در نهادشاان قارار داده   

 تری نسبت به مردان برخوردارند  محیط منزل و    از احساسات و عواطف افزون داشتن نگه

زندگی زن احساسی و عاطفی است ولای  »نویسد:  عالمه طباطبایی در این خصوص می

حیات و زندگی مردان تعقلی است به همین سب  میان وظایف و تکاالیف اجتمااعی زن و   

ها با تفاوت روحای آناان مارتبط اسات کاه هماان        است  این تفاوت مسئولیتمرد تفاوت 

، والیات، قضااوت و جنا  را باه     رو نیا ازاتفاوت زن و مرد در تعقل و احساسات است  

، زیرا این امور نیاز به تعقال و حیاات تعقلای دارد ولای حضاانت      اند مردان اختصاص داده

چون این امور نیااز باه    اند زنان گذاشته ۀبه عهدفرزندان و تربیت آنان و تدبیر امور خانه را 

 ( 217 :1393)طباطبایی، « احساسات و عواطف فراوان دارند
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از آنجا که مرد از نظر تعقل بر زن برتاری دارد، در امار ار    »نویسد:  در جای دیگر می

 دنباال نادارد و صارفاً یاک     چنین تفاوت پدید آمده است، البته این فضیلت و کرامتی را باه 

کرامت است و اسالم به آن توجه دارد تنها تقاوا   ۀبرتری دنیایی است و آن فضیلتی که ریش

 ( 217: 1393 ،یی)طباطبا« است و ب ، در هر که و هر کجا باشد

همانندی بسایار دارناد  اماا در رشاد      عقل وبر این اسار، زن و مرد به لحاظ استعداد 

زیارا شادت عاطفاه و     ،ماردان نیساتند   حهمساط نیروی عقال، زناان    یریکارگ بهعقالنی یا 

 سازد  شکوفایی عقل را در زنان محدود میۀ احساساتی بودن، زمین

 گیری نتیجه .4

 خصاوص اصل اولی در شهادت به لحاظ ظنی بودن مفادش و همچنین اصل ثاانوی در    1

مشهود علیه نسبت به حاق   ۀدلیل مخالفت مفاد شهادت با اصل برائت ذم قضا و شهادات به

 ا دین بر عدم حجیت است ی

ده شلفظی در ابواب احکام، موضوعات، قضا و شهادات شامل زن و مرد  ۀتمامی ادل  2

گرفته مبین آن  بررسی انجام کلی نفی نشده است  طور بهو در هیچ آیه و روایتی شهادت زن 

 صاورت  باه انضامامی و در برخای ماوارد     صاورت  بهاست که شهادت زن در برخی موارد 

مثل شهادت قابله بر زنده متولاد شادن    ،لی حتی با ادای یک شاهد نیز پذیرفته استاستقال

 طفل یا شهادت بر بکارت و همچنین شهادت بر وصیت 

 خصوص بهانگر آن است که تحمل شهادت، بیمذکور در منابع فقهی  لۀمجموع اد  3

قی برای او ایجاد و از این رهگذر ح کند یمادای آن مطابق واقع، برای شاهد ایجاد تکلیف 

 د شوتا نابرابری شهادت در مواردی موج  تنقیص شخصیت زن  دشو ینم

 282 ۀمطابق تعلیل مذکور در آی نید ونابرابری شهادت زن و مرد در موضوع قرض   4

باه اماور ماذکور     آنهاا احتیاطی برخوردار است و به لحاظ عدم اباتالی   ۀبقره از جنب ۀسور

 زن باشد  ۀبی حافظضعف نس تواند یمآن  ۀفلسف

مغایر با تعلیال ماذکور در    اوالً نقصان عقلی زنان در برخی روایات، رروایات ناظر ب  5
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 ها بر فرض پذیرش، نقص عقل مذکور را باید براسار وااه اًیثانست و ابقره  ۀسور 282 ۀآی

 رفتاه  کار به  در فرهن  روایی، عقل یا در برابر جهل کرددر فرهن  صدور روایات مطالعه 

 ۀقدرت بر تدبیر و ادار»و « تذکر»یا به مفهوم عقل تجربی است و در برخی موارد به معنای 

ممارسات و کسا  داناش و     ۀکار رفته است که امری اکتسابی و نتیج هامور )عقل عملی( ب

 د  شوشخصی بر شخص دیگر تلقی  ۀوجه ممیز تواند ینمتجربه است و این امر نیز 

کاه برخای فقیهاان     گوناه  آنیم، شوقائل به طریقی بودن آنها  ادعو اثبات ۀاگر در ادل  6

اقنااع وجادان قاضای اسات کاه       ،دینما یمند، در این صورت آنچه مهم ا هبدان تصریح کرد

باا شاهادت    اسات  که ممکن گونه همان شود؛با شهادت یک زن حاصل  بسا چهممکن است 

 نیاید  دست بهچند مرد هم 
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